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Kód unesenia 13.1.1 

 

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia 
 

 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

 

 

o d p o r ú č a 
 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

zobrať na vedomie vyhodnotenie plnenia priorít vyplývajúcich z Koncepcie riešenia 

problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014.  
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Dôvodová správa 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava (ďalej len 

„zastupiteľstva“) č. 1157/2013 zo dňa 26. – 27. 06 2013 bola schválená Koncepcia riešenia 

problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave (ďalej len „koncepcia“). 

Uvedená koncepcia vychádza z podkladov neziskových organizácií, platnej legislatívy, 

vlastných skúseností v tejto oblasti, dokumentov: Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy (PHSR) a Komunitný plán sociálnych služieb hlavného 

mesta SR Bratislavy (ďalej len „komunitný plán“)  

Koncepcia obsahuje priority na roky 2013, 2014 a 2015 schválené zastupiteľstvom, 

ktoré hlavné mesto začalo zabezpečovať.  

 

V roku 2014 boli vyčlenené k splneniu nasledovné priority:   

 

Priorita č. 1:  

Vytypovanie vhodných priestorov a vyhlásenie verejného obstarávania pre neziskové 

organizácie na poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni v mestskej časti tretieho 

a štvrtého bratislavského okresu. 

Priorita č. 2: 

Vytypovanie vhodných priestorov a vyhlásenie verejného obstarávania pre neziskové 

organizácie na poskytovanie sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre alebo 

integračnom centre v mestskej časti tretieho a štvrtého bratislavského okresu. 

Priorita č. 3:  

Finančne prispievať neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie 

realizácie terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova.  

 

Hlavné mesto aktívne pristúpilo k plneniu všetkých priorít vyplývajúcich z koncepcie, 

uvedomujúc si skutočnosť, že riešenie inkriminovanej problematiky spočíva nielen v časovej 

a finančnej zaangažovanosti, ale aj že pri plnení jednotlivých úloh je nevyhnutná participácia 

a účasť všetkých subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti, najmä hlavného mesta a 

sedemnástich mestských častí Bratislavy spolu s mimovládnymi organizáciami pracujúcimi 

s ľuďmi bez domova.  

 

 Preto aj v roku 2015 bude hlavné mesto vyvíjať maximálne úsilie začleniť do riešenia 

uvedenej problematiky všetky mestské časti a za produktívnej spoluúčasti, ako predpokladá 

koncepcia, sa pričiniť k zriadeniu nízkoprahových denných centier v každom bratislavskom 

obvode.  

 

 Koncepcia je k dispozícii k nahliadnutiu na webovom sídle hlavného mesta na linku: 

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokume

nty=11038069  alebo osobne na oddelení sociálnych vecí.  
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Vyhodnotenie  
plnenia priorít Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR 

Bratislave za rok 2014 
 

 

Priorita č. 1 
 
Úloha:  

Vytypovanie vhodných priestorov a vyhlásenie verejného obstarávania pre neziskové 

organizácie na poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni v mestskej časti tretieho a 

štvrtého bratislavského okresu.  

 
Plnenie:  
 

Vo veci požiadavky o vytypovanie priestorov na sociálne účely oddelenie sociálnych 

vecí už v roku 2013 oslovilo príslušné oddelenie správy nehnuteľností majetku, ktoré 

vytypovalo priestory na poskytovanie sociálnych služieb (pozri príloha č. 1a)).  

Na základe uvedeného bolo uskutočnené vzájomné stretnutie s niekoľkými 

predstaviteľmi organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova a mestskými časťami s cieľom 

využitia uvedených priestorov na sociálnu činnosť. Podľa zistení a následnej obhliadke išlo 

prevažne o nebytové priestory v bytových domoch a objekt bývalej materskej školy.  

Na objekt situovaný na ulici Vyšehradská 17 v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dostalo hlavné mesto od obyvateľov uvedenej mestskej časti protest a petíciu proti zriadeniu 

nízkoprahového denného centra, resp. akejkoľvek sociálnej služby pre ľudí bez domova. 

Vzhľadom k daným skutočnostiam oddelenie sociálnych vecí opätovne oslovilo menované 

oddelenie v danej veci s bližšou špecifikáciou priestorov poskytnutých na sociálne účely,: 

- priestor/objekt má byť právne voľný,  

- nie je určený na prenájom s cieľom zisku,  

- je relatívne ľahko dostupný prostriedkami MHD, 

- kapacita je minimálne 260 m
2
.  

Po aktualizácii menovaného zoznamu sa tento zúžil na 3 priestory (pozri príloha            

č. 1b)) a hlavné mesto opätovne vyzvalo mestské časti k ich využitiu, no vzhľadom na ich 

lokalizáciu a nedostatočnú kapacitu, v nich z ich strany nebol doposiaľ o zriadenie uvedeného 

druhu sociálnej služby prejavený záujem. 

Aj napriek uvedenému, v priestoroch patriacich hlavného mestu a ktoré sú 

prenajímané  Domovu pre každého – občianske združenie pre podporu a hmotné zaopatrenie 

ľudí bez domova v SR, sa podarilo menovanému občianskemu združeniu od 01.01.2015 

zriadiť nocľaháreň. Nocľaháreň vznikla transformáciou útulku na Hradskej ulici 2/C 

v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o kapacite 85 lôžok.  

Oddelenie sociálnych vecí aj v roku 2015 plánuje podporiť zriadenie uvedeného druhu 

sociálnej služby hľadaním a následným vytypovaním vhodných priestorov na daný účel, 

prípadne materiálne, či finančne participovať na jej zriadení v závislosti od schváleného 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“).  

Stav:  Úloha sa plní priebežne    
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Priorita č. 2 
 
Úloha:  

Vytypovanie vhodných priestorov a vyhlásenie verejného obstarávania pre neziskové 

organizácie na poskytovanie sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre alebo 

integračnom centre v mestskej časti tretieho a štvrtého bratislavského okresu.  

 
Plnenie:  
 

Uvedená úloha nadväzuje na predchádzajúcu úlohu. Oddelenie sociálnych vecí už 

v minulosti vo veci vytypovania priestorov na sociálne účely požiadalo o súčinnosť príslušné 

oddelenie správy nehnuteľnosti majetku, ktoré nám vypracovalo menovaný zoznam (pozri 

priorita č. 1). 

Na vzájomnom stretnutí hlavného mesta s mestskými časťami, ako aj mimovládnymi 

organizáciami pracujúcimi v sociálnej oblasti, bol hlavným mestom spomínaný zoznam 

odprezentovaný a uvedeným subjektom následne ponúknutý na účel poskytovania sociálnej 

služby.  

Hlavné mesto apelovalo na mestské časti s ponukou prenájmu priestorov najmä na 

poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre ľudí bez domova, 

nadväzujúc na priority vyplývajúce z koncepcie, ktoré hovoria o zriadení a prevádzke aspoň 

jedného nízkoprahového denného centra v každom bratislavskom obvode. 

Pre výskyt určitých nezrovnalostí so zaslanými priestormi (pozri priorita č. 1), 

oddelenie sociálnych vecí opätovne oslovilo v danej veci vyššie spomínané oddelenie.  

Zaslaný zoznam už obsahoval iba 3 priestory, pričom nebol zo strany mestských častí 

v týchto priestoroch doposiaľ prejavený záujem o zriadenie uvedeného druhu sociálnej služby 

z dôvodu umiestnenia a nedostatočnej kapacity v nich. 

Oddelenie sociálnych vecí aj v roku 2015 plánuje podporiť zriadenie uvedeného druhu 

sociálnej služby hľadaním a následným vytypovaním vhodných priestorov na daný účel, 

prípadne materiálne, či finančne participovať na jej zriadení v závislosti od schváleného 

rozpočtu.  

Stav: Úloha sa plní priebežne    
 

 

Priorita č. 3 
 
Úloha:  

Finančne prispievať neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie 

realizácie terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova. 

 
Plnenie:  

 

Na podporu zabezpečenia poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb krízovej 

intervencie formou terénnej sociálnej práce (streetwork) boli na základe uzavretia zmluvy 

medzi hlavným mestom a občianskym združením Vagus poskytnuté finančné prostriedky vo 

výške 19 994,40 Eur.   

Okrem uvedenej podpory, hlavné mesto na základe vyhlásenia verejnej výzvy v 

mesiaci jún 2014 poskytlo nenávratný finančného príspevok v celkovej výške 49 000,00 Eur 

na podporu projektov a programov subjektov (neziskových organizácií, občianskych združení, 

nadácií) pracujúcich so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi bez domova.  
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Projekty a programy boli zamerané na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie 

životného prostredia obyvateľov Bratislavy pre rok 2014 podľa plnenia cieľov poslaneckých 

priorít. Do uvedenej výzvy sa zapojilo 5 subjektov (pozri príloha č. 2).  

Ďalej hlavné mesto poskytlo OZ Vagus za účelom zabezpečenia poskytovania 

sociálnych služieb krízovej intervencie na základe uzavretia Zmluvy č. OSV/09/2014 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na prevádzku nízkoprahového denného 

centra DOMEC pre ľudí bez domova nenávratný finančný príspevok vo výške 20 000,- eur. 

Stav: Úloha je splnená    
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Príloha č. 1a) 
 

Zoznam priestorov vytypovaných na poskytovanie sociálnych služieb 
poskytnutý oddelením správy nehnuteľností majetku v roku 2013 

 
 

 

 
 
 

 



 8

Príloha č. 1b) 
 

Zoznam priestorov vytypovaných na poskytovanie sociálnych služieb: 
poskytnutý oddelením správy nehnuteľností majetku v roku 2014 

 
  
 
Objekt: 

 
Skutkový stav:  

 

Česká 2- 4 

 

Objekt je bytového charakteru. Priestory pozostávajú zo 7 veľkých 

miestností, príslušných sociálnych priestorov a chodieb. Celková 

podlahová plocha je 254,9 m
2
. Predmetné priestory

 
 sú nevyhovujúce 

a vyžadujú stavebné úpravy – omietky, podlahy, technická infraštruktúra 

atď. 

 

Jasovská 4 

 

Predmetné nebytové priestory sa nachádzajú na prízemí a v suteréne 

panelového domu v mestskej časti Bratislava – Petržalka o celkovej 

ploche 280,53 m
2
. Priestory sú značne zdevastované a znečistené. 

Priestory sú po stavebných úpravách vhodné na prevádzkovanie obchodu 

alebo služieb. Vchod je z terasy. Na uvedenej adrese je situovaný aj Sklad 

solidarity patriaci Slovenskej katolíckej charite.  

 

 

Jasovská 6 

 

Predmetné priestory sa nachádzajú na prízemí a v suteréne objektu 

o celkovej ploche 396,20 m
2
. Priestory sú značne zdevastované 

a znečistené. Priestory sú po stavebných úpravách vhodné na 

prevádzkovanie obchodu alebo služieb. Na uvedenej adrese je situovaný 

aj Sklad solidarity patriaci Slovenskej katolíckej charite.  
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Príloha č. 2 
Vyhodnotenie žiadostí subjektov a ich projektov vo veci výzvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku hlavného mesta SR Bratislavy na 
podporu projektov a programov subjektov(neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií) pracujúcich so špecifickou sociálnou skupinou – 
ľuďmi bez domova zameraných na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného  prostredia obyvateľov pre rok 2014 
 
Poradové 
číslo 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná suma v 

EUR 
Schválená suma v EUR 

1 OZ Vagus 
(občianske združenie) 

Prácou do života 

 

19 616,00 15 000,00 

2 OZ Proti prúdu 
(občianske združenie) 

Nota bene/Nosiči batožiny 

 

8 000,00 6 000,00 

3 Kresťania v meste 
(občianske združenie) 

Podpora integrácie ľudí bez domova na trh 

práce a nadobudnutia ich pracovných 

zručností a návykov 

17 365,00 13 000,00 

4 OZ Odyseus 
(občianske združenie) 

Spolu to dokážeme 

 

6 795,00 5 000,00 

5 Depaul Slovensko, n. o.  
(nezisková organizácia) 

Zapojenie ľudí bez domova do čistenia 

verejných priestorov 

 

11 184,00 10 000,00 

 

 

 


